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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE 

INVESTIGAÇÃO (BI), GRAU DE MESTRE, NO ÂMBITO DO 

PROJETO “POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À 

CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS E AO EMPREENDEDORISMO NOS 

MUNICÍPIOS PORTUGUESES”  DO INSTITUTO SUPERIOR DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (ISCSP) DA 

UNIVERSIDADE DE LISBOA (ULISBOA)  

 

Encontra-se aberto o concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação (BI), para o grau de 

Mestre, entre os dias 02 março e 13 de março de 2020, no âmbito do projeto “Políticas Públicas de Incentivo 

à Criação de Negócios e ao Empreendedorismo nos Municípios Portugueses” do Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa (ULisboa). 

 

Área Científica: 

Ciências Sociais 

 

Requisitos de Admissão: 

- Grau de Mestre; 

- Frequência de Doutoramento na área de Ciências Sociais; 

- Domínio comprovado em análise de dados com recurso ao SPSS e AMOS;  

- Domínio comprovado em análise qualitativa dos dados; 

- Competências comprovadas de escrita e publicação de artigos e manuais científicos; 

- Conhecimento comprovado de Inglês falado e escrito. 

 

Plano de Trabalhos: 

O/a bolseiro/a colaborará em atividades de pesquisa, tratamento de dados e escrita no âmbito do projeto 

“Políticas Públicas de Incentivo à Criação de Negócios e ao Empreendedorismo nos Municípios 

Portugueses”, nomeadamente: revisão de literatura e benchmarking; levantamento e análise dos indicadores 

institucionais; realização e análise das entrevistas; levantamento e análise de indicadores por meio de 

questionário; redação de relatório técnico, manual de boas práticas e artigos científicos a submeter a revistas 

internacionais. O/a bolseiro/a prestará, de igual modo, apoio na preparação e realização de um evento de 

divulgação do estudo. 

 

Legislação e regulamento: 

Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento de Bolsas 

de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P – 2019, 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf . 

 

Local de Trabalho: 
O trabalho será desenvolvido no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, sob a orientação 

científica da Professora Doutora Patrícia Jardim da Palma. 

 

Início e Duração da Bolsa:  
A bolsa terá a duração de 4 meses, renovável por iguais períodos até limite máximo de 12 meses, com início 

previsto a 1 de abril de 2020, nos termos do artigo 6.º do Regulamento de Bolsas de Investigação da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - 2019. 

 

Valor mensal do subsídio: 

O montante da bolsa corresponde a €1064, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente 

pela FCT, I.P. no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). Ao valor do subsídio mensal acresce o 

pagamento dos encargos resultantes das contribuições que incidam sobre o primeiro dos escalões referidos 

no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de fevereiro do Seguro Social Voluntário, cuja adesão é da 

responsabilidade do bolseiro. 

 

Método de seleção: 

A seleção dos candidatos será feita com base na avaliação curricular (50%), prova de simulação de análise 

de dados (30%) e entrevista (30%). 

 

1. A Avaliação Curricular (AC) será ponderada da seguinte forma (50%): 

a) Participação em projetos de investigação envolvendo recolha e análise dados (10%); 

b) Experiência e/ou formação em análise de dados com recurso ao SPSS e AMOS (10%); 

c) Experiência e/ou formação em análise qualitativa dos dados (10%); 

d) Competências de escrita e publicação de artigos e manuais científicos (10%). 
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e) Participação publicações científicas (5%); 

f) Conhecimento comprovado de inglês (5%). 

 

 

2. Entrevista (30%) 

a) Adequação do perfil do candidato (15%); 

b) Conhecimentos sobre a área de desenvolvimento do projeto (15%). 

 

3. A Prova de Simulação de Análise de Dados (PSAD) será realizada pelos candidatos admitidos ao 

procedimento (que serão devidamente convocados para o efeito) nas instalações do ISCSP, através 

de um exercício escrito, no âmbito do qual serão avaliados os seguintes critérios (20%): 

a) Domínio de análise de dados com recurso ao SPSS e AMOS (10%); 

b) Domínio em análise qualitativa dos dados (10%). 

 

 

Nenhum candidato/a pode ser privilegiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de qualquer direito 

ou isento/a de qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, 

estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, património 

genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou 

raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 

 

Júri:  

Professor Doutor João Ricardo Catarino 

Professora Doutora Patrícia Jardim da Palma 

Professora Doutora Sónia P. Gonçalves 

Professora Doutora Ana Paula Ferreira 

 

Processo de Notificação dos Resultados: 

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, afixada em 

local visível e público do ISCSP, sendo o/a candidato/a aprovado/a notificado/a através de email. 

 

Prazo para o envio de candidaturas: 

O concurso encontra-se aberto no período de 02 março e 13 de março de 2020. 

 

Formalização das candidaturas: 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura com 

identificação do procedimento a que respeita, acompanhada dos seguintes documentos: a) Curriculum Vitae 

detalhado; b) Certificado de habilitações com comprovativo do conhecimento em Inglês; c) Documentos 

comprovativos do domínio em análise de dados com recurso ao SPSS e AMOS e análise qualitativa dos 

dados; d) Artigos científicos, capítulos ou outros documentos científicos já publicados ou submetidos para 

publicação; e) outros documentos comprovativos considerados relevantes. 

 

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período das 9h30-12h00 e das 14h30-17h00 

no Serviço de Expediente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, no Campus Universitário 

do Alto da Ajuda, Rua Almerindo Lessa, 1300-663 Lisboa, ou remetidas por correio registado para a mesma 

morada, ao cuidado do Núcleo de Apoio à Investigação, no Gabinete 58 do Piso 3. 

 

 

Lisboa, 14 de fevereiro de 2020. 

 

O Presidente 

Prof. Cat. Manuel Meirinho 


